Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 13 63 00
bak@mbu.aarhus.dk

Referat af fællesmøde for
Skolebestyrelse og SFO-forældreråd
1. november 2017 18:30-20:00
Tilstede: Carina, Jesper, Kirsten, Anders, Lene, Torben, Marianne, Birgitte, Connie, Lene, Steen, Brian
Fraværende: Elevrepræsentanterne, Thomas, Helle, Casper og Morten
1. 18:30

Velkomst og præsentationsrunde – 5 min

2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min
Ledelsen:
Eleverne har haft projektuge om trivsel og sundhed i uge 41 afsluttende med motionsdag fredag.
7 årg. har deltaget i Edison iværksætterforløb.
Vi arbejder med fraværsstrategi – ser på og griber ind over for bekymrende fravær.
Bakkegårdsskolen er ikke længere i spil til at skulle rumme elever, der kommer til at høre til den nye
Nye-skole. Lystrup og Hårup er med i en løsning.
De 100.000 kr. til møblement, som skolen har fået, er brugt, og møbler mv. er monteret. Det har været
en stor succes blandt eleverne. Nye lofter monteres i forbindelse med RULL
Byrådet har besluttet, at 4.klasses børn fremover skal tilbydes morgenpasning i SFO. Hvordan
skoleferier skal håndteres undersøges.
Nyt SFO-forældreråd er blevet valgt, og efterfølgende er to medlemmer udtrådt, fordi deres børn er
udmeldte. Det undersøges, hvorvidt der skal afholdes ny-valg.
Der har været afholdt halloweenfest i SFO. En rigtig god/uhyggelig oplevelse for alle
Forældrene:
Anders har været til dialogmøde ang. ”hvad skal vi med skolen” referat vedlagt.
Lene har afholdt bestyrelsesmøde for FSÅ på skolen. Rådet var begejstret for vores skole.
Lene er gået ind i bestyrelsen for FU-nord. Det er vanskeligt at få forældrene til at engagere sig i
klubbernes brugerråd.
3. 18:50

Spisning

4. 19:10

Samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og bestyrelse – 10 min
Orientering om aftalens indhold (bilag 1)

To justeringer blev besluttet:
Aftalens temaer skal afspejles i dagsorden for mødet i oktober og april
punktet ”Børn og voksnes trivsel i SFO” erstattes af
punkt valgt af SFO forældreråd og punkt valgt af skolebestyrelsen.
5. 19:20

Planlægning af heldagsmødet lørdag 13/1 – 30 min
Emnet i år er sociale medier, digital dannelse og netetik

Beslutning:
• Der er nedsat en arbejdsgruppe (Anders og Brian), som skal udfærdige spørgsmål til
lærer/pædagoggruppen og herefter opsamle svarene i hovedtræk.
• Overordnet dagsorden fastlægges på bestyrelsesmøde d. 7-12- 2107 med afsæt i svarene.
• Arbejdsgruppe fastlægger herefter endelig dagsorden og beslutter om der evt. er brug for et
oplæg på heldagsmødet om, hvordan lærere og pædagoger konkret arbejder med IT.
Følgende blev diskuteret uden beslutning:
Oplægsholder til bestyrelsesseminar:
evt. Jonas Ravn, center for digital pædagogik (Cyberhus)
evt. oplæg for lærerne og efterfølgende oplæg/respons fra én af lærerne/pædagogerne til bestyrelsen.
evt. Oplæg/viden fra lokale
Evt. Case fra dagligdagen
Stikord til bestyrelsesseminar:
Overvejelser om hvilke medier der bruges i undervisningen, og hvilke spil der bruges i SFO?
Hvilke sociale medier bruger eleverne? Hvad kender de til digitale spor og netetik?
Hvordan tackler vi, at de voksne hele tiden er lidt på bagkant af indsigt i it-medierne?
Hvor er grænsen for, hvornår det er skolens/forældres ansvar at vejlede elevere?
Undersøge, hvilke konkrete retningslinjer lærerne/pædagogerne har brug for, en politik indeholder.
snitflader mellem alt det man kan og det man gerne må/ikke må.
Voksen/børn perspektiver:
Hvilke medier vil eleverne gerne bruge, og hvilke rammer kan vi sætte op for brugen af medierne?
Forældre/ lærer/pædagogtilgang:
Hvilken dannelse ønsker forældrene skolen giver eleverne i forhold til digitale medier?
Hvordan bruges IT i undervisning og SFO?
Lærer/pædagoger formulerer dilemmaer og muligheder i arbejdet med IT.
Forslag til udbytte for dagen:
• Justering af politik for it og netetik
• evt. forældremøde om emnet
6. 19:50 Punkter til kommende fællesmøde i 25/4 – 10 min
RULL og legeplads

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
1. november 2017 20:00-21:00
2. 20:00 Godkendelse af referat – 5 min
Referat fra møde d. 26-09-2017 blev godkendt.
3. 20:05 Principper for elevers deltagelse i skolens faglige og sociale fællesskaber – 10 min
1. behandling (bilag 2)

Forslag fra arbejdsgruppen blev diskuteret.
• Øverst tilføjes: Dette princip tager afsæt i ”handleplan for trivsel” og ”princippet for
holddeling”
• Fra trivselshandleplanen medtages kun selve målsætningerne.
• Princippet 2.behandles ved bestyrelsesmødet d.7-12- 2017
4. 20:15 Brugen af Min Uddannelse – oplæg ved to lærere – 30 min
Sabrina præsenterede med afsæt i sin årsplan, hvordan hun arbejder med platformen i
forberedelse/undervisning og til skolehjem samtalerne.
5. 20:45 RULL-byggeri – kort status – 5 min
Licitationen er gået godt. Håndværkerne har budt ind til prisen
Planlægningsafdelingen er ikke helt på plads med alle indstillingerne. Projektet er udskudt 4-8 uger.
Flytteplaner mv. er lagt fast for projektets første etape.
6. 20:50 Eventuelt – 10 min
Vores kantineleder Bianca har fået nyt job. Hun slutter med udgangen af november.
Af hensyn til budgettet for 2018, skal vi overveje, om vi skal slå stillingen op eller omtænke den.
Vi slår stillingen op og genovervejer ansættelsen til budgetdrøftelserne til marts 2018

